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» K Ö Z É L E T

Nyugdíjba vonulása alkalmából 
köszöntötte a városvezetés a feb-
ruár 15-i képviselő-testületi ülé-
sen Gasztonyiné Fódi Zitát, aki 
aznap töltötte az utolsó munka-
napját a Celldömölki Városi Óvo-
da vezetőjeként.
Az ünnepelt 1979. július 1-jén kezd-
te óvónői pályáját a Szalóky utcai 
óvodában, ahol 2003-ban tagóvo-
da-vezető lett, majd az óvoda meg-
szűnése után a Vörösmarty utcai 
óvodában tagóvoda-vezetőként és 
általános helyettesként dolgozott. 
2008-ban lett a Celldömölki Váro-
si Óvoda vezetője a székhely Kop-

tik utcai óvodában. Óvónőként és 
óvodavezetőként szívvel-lélekkel 
dolgozott a gyerekekért, a családo-
kért, az óvodáért.
Fehér László polgármester, dr. 
Kovács Zoltán alpolgármester és 
Söptei Józsefné alpolgármester kö-
szöntötték fel képviselő-társukat, 
boldog nyugdíjas éveket, jó egész-
séget kívánva.
Gasztonyiné Fódi Zita már az 1994–
1998 közötti önkormányzati ciklus-
ban képviselőként dolgozott, később 
az oktatási bizottság külsős tagja 
volt, 2019-től ismét tagja városunk 
képviselő-testületének és elnöke a 

Humán Szolgáltatások Bizottságá-
nak, mely testületekben természete-
sen tovább folytatja a munkát.
 »ÚK

Celldömölk képviselő-testülete feb-
ruár 15-én elfogadta a város idei 
költségvetését. A fő napirend mel-
lett több, a várost érintő ügyekben is 
döntött a grémium.
A január 24-i rendkívüli képviselő-tes-
tületi ülés után, amelyen az intézmé-
nyek energiabeszerzésével foglalkozott 
a képviselő-testület, folyamatos egyez-
tetést tartott a városvezetés az ez évi 
pénzügyi tervvel kapcsolatban. Január 
25–26-án Fehér László polgármester 
az alpolgármesterekkel, a bizottsági el-
nökökkel, a hivatal jegyzőjével, a pénz-
ügyi iroda vezetőjével és a pénzügyes 
munkatársakkal együtt tartották meg 
az egyeztetéseket először külön-külön 
minden intézményre és gazdasági tár-
saságra vonatkozóan, majd január 30-
án együttes egyeztetés volt az összes 
intézmény és az önkormányzat költ-
ségvetésére vonatkozóan.
A képviselő-testület február 15-i 
ülésén Fehér László vázolta a költ-
ségvetés legfontosabb vonatkozásait, 
majd Mesterházyné Kovács Lilla, a 
Celldömölki Közös Önkormányzati 
Hivatal pénzügyi irodájának vezető-
je adott további tájékoztatást. A kép-
viselő-testületi tagok hozzászólásai 
után mindenki elfogadásra javasolta 
és megszavazta a pénzügyi tervet.
A város 2023. évi költségvetését 4 mil-
liárd 298 millió forint összeggel fogad-
ta el a képviselő-testület. A napirendi 
pont tárgyalásának kezdetén a polgár-
mester elmondta, hogy bár 73 millió 
forintot kaptunk az államkasszából a 
megnövekedett energiaköltségek kom-
penzálására, ugyanakkor 129 millió 
forintot vont el az állam szolidaritási 
hozzájárulási adóként. Ez az összeg 
a múlt évi 87 millió forintos elvonás-
hoz képest jóval több. Celldömölk a jó 

adóerőképességű települések közé tar-
tozik, azaz az egy főre jutó adóbevétel 
magasabb az országos átlagnál. Ezzel 
az összeggel járulunk hozzá ahhoz, 
hogy az adóbevétellel nem rendelkező 
kis településeket az állam a beszedett 
összegből megsegítse.
Jelentős plusz kiadást, 120 mil-
lió forintot jelent, hogy kötelezően 
megemelkedett a minimálbér és a 
garantált bérminimum összege, azon-
ban ennek fedezetét az államtól még 
nem kapta meg az önkormányzat, de 
bíznak abban, hogy év közben meg-
érkezik a kiegészítő összeg. A vá-
rosvezető hangsúlyozta: fontosnak 
tartja, hogy az önkormányzat által 
foglalkoztatott 330 munkavállaló – 
akiket köztisztviselőként, közalkal-
mazottként, munkatörvénykönyves 
dolgozóként foglalkoztatnak az ön-
kormányzati hivatalban és az intéz-
ményekben, gazdasági társaságoknál 
– munkahelye megmaradt, létszámle-
építést nem hajtottak végre.
Lapunkban is többször volt már szó 
arról, a kormány az előző évben elő-
írta az önkormányzatok számára, 
hogy az önkormányzati szférában 25 
százalékos energiamegtakarítást kell 
produkálni, ezért a működést raciona-
lizáló intézkedéseket kellett hozniuk 
az önkormányzatoknak. Mivel a kö-
telező feladatellátást nyújtó intézmé-
nyek – bölcsőde, óvoda, idősellátás, az 
idősek klubjai – kisebb megtakarítást 
tudnak megvalósítani, hiszen folyama-
tosan működnek, így az önkormány-
zati hivatal, a művelődési központ, a 
Vulkánpark, a Vulkán fürdő, a sport-
létesítmények körében kellett a műkö-
dést módosítani, csökkenteni. 
A költségvetés számadatai között szere-
pel, hogy az önkormányzat mintegy 2,3 

milliárd működési bevétellel számol, eb-
ből az összegből 1,2 milliárd forint a fel-
adatalapú támogatás, 660 millió forint 
a helyi adókból származik, működési 
bevételként 348 millió forinttal számol-
nak. Az iparűzési adóbevételként 640 
millió, a lakosság kommunális adója-
ként 41 millió forinttal, idegenforgalmi 
adóként 14 millió forinttal számolnak. 
A működési kiadásokra 2,6 milliárd 
forinttal számolnak, kiemelendő, hogy 
ebben az évben 150 millió forinttal ke-
rül többe az energiaellátás biztosítása 
a múlt évinél. Az önkormányzat 130 
millió forint működési hitellel számol, 
de bíznak abban, hogy központi forrás-
ból biztosítják a bérrendezés költségeit, 
így nem lesz szükség hitelre a bérek 
kiegészítése miatt. Jelentős összegű 
beruházás valósítható meg európai uni-
ós támogatásokból, azonban a nehéz 
helyzet miatt saját költségvetésből nem 
valósulhatnak jelentősebb fejlesztések, 
például útfelújítások, járdaépítések. 
A testületi ülésen a képviselők elfo-
gadták a gazdasági társaságok ez évi 
üzleti terveit, a városi nagyrendez-
vények időpontjait. Döntöttek arról, 
hogy idén is támogatják a celldömölki 
gyermekek balatonrendesi táborozá-
sát azzal, hogy a gyermekeknek az 50 
ezer forintos részvételi díjból csak 20 
ezer forintot kell befizetniük, illetve az 
önkormányzat fizeti a táboroztató pe-
dagógusok díját és a konyhai dolgozók 
bérét és a táborozók strandbelépőit is.
A soros ülés után februárban tartottak 
rendkívüli ülést is, amelyen tovább pon-
tosították a Vulkán Gyógy- és Élmény-
fürdő energetikai fejlesztésére beadandó 
pályázat elemeit, amellyel  1,2 milliárd 
forint támogatás szeretne nyerni az ön-
kormányzat. A pályázatot lapzártánk 
utánig kellett beadni, annak részleteiről 
későbbi lapszámunkban számolunk be.

»ÚK

Elfogadták a város költségvetését
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A gimnázium után a celldömölki 
VMSZC Eötvös Loránd Szak-
képző Iskola is megtartotta sza-
lagavató ünnepségét.  Február 
10-én négy osztály végzős diákjai 
kaphatták meg a felnőtté válást 
jelképező szalagot.

A szalagavató ünnepségek történe-
te az 1800-as évekre nyúlik vissza. 
Feljegyzések szerint az első bált 

Selmecbányán tartották 1830-ban. 
Ma már hagyományosnak mond-
ható, hogy a középiskolák vég-
zős diákjait szalagavató bálokkal 
köszöntik az ország minden is-
kolájában. Celldömölk két közép-
iskolájában sincs ez másképpen. 
Február 10-én a VMSZC Eötvös 
Loránd Szakképző Iskola diákjai-
nak mellkasára került kitűzésre az 
összetartozásukat, iskolájukban el-

töltött éveiket, és nem utolsó sorban 
a felnőtt éveik kezdetét jelképező 
szalag. Az ünnepség kezdetén a 
végzős osztályok bevonulása után, 
Enyingi Győző Áron igazgató, va-
lamint Fehér László polgármester 
köszöntötte a tanulókat. Ezt köve-
tően az osztályfőnökök - Lukács 
László, Juhászné Hajdú Ildikó, 
Szabó Bence Dávid, Aizenpreisz 
Attila Zoltán - által sor került a 
szalagtűzés ünnepélyes pillanatai-
ra, melynek során 44 diák kaphat-
ta meg a középiskolai tanulmányai 
végére és az azután kezdődő nagy-
betűs életre utaló jelképet. Benkő 
Mátyás Charlie „Az légy aki vagy” 
című számával köszöntötte a ven-
dégeket, majd az alsóbb évfolya-
mosok nevében intézett üzenetet 
a tanulókhoz Jankovics Dorina és 
Szűcs Jennifer. A szalagavató ren-
dezvényeken hagyományos   ke-
ringő sem maradhatott el, melyet 
a diákok Ed Sheeran „Perfect” 
című dalával kísérve mutattak be 
a közönségnek. Az est megkoroná-
záshoz az Eldorado zenekar járult 
hozzá, akik a talpalávalót biztosí-
tották az ünnepséget lezáró bálhoz.

»Novák Fanni

Szalagavató bállal ünnepelték a végzősöket

Érzékenyítő napot tartottak a 
Celldömölki Városi Általános Is-
kolában. A gyerekek előtt február 
22-én, egy nap erejéig megnyitot-
ták a fogyatékkal élők világát.

A szociális érzékenyítés napjaink 
talán egyik legsürgetőbb és leg-
fontosabb kérdésköre. A világunk 
sokszínű, és számtalan embertár-
sunkkal kell megtalálni a közös 
hangot, mely körbe a fogyatékkal 
élő személyek is beletartoznak. In-
tegrációjuk a közösségekbe egyre 
könnyebb, azonban még mindig 
vannak olyanok, akik számára új 
szituációt jelent a velük való együtt-

működés. Ezt számtalan szervezet 
próbálja előmozdítani, aktívan hoz-
zájárulva a lehetőségek bővítéséhez. 
A Magyar Paralimpiai Bizottság és 
a Fogyatékosok Országos Diák-, 
Verseny- és Szabadidősport Szö-
vetsége immár hatodik alkalommal 
tartotta meg az úgynevezett Magyar 
Parasport Napját. Ebből kifolyólag 
szervezett érzékenyítő, lélekmozga-
tó programot a Celldömölki Városi 
Általános Iskola tanári kara február 
22-én. Legfontosabb céljuk ezzel a 
tanulók szemléletformálása, vala-
mint a köztük lévő kohézió erősítése 
volt. A diákok betekintést nyerhet-
tek fogyatékkal élő társaik életébe, 

valamint megtapasztalhatták azt 
is, hogy ami számukra mindenna-
pos rutinfeladat, az a fogyatékos 
személyek elé komoly akadályokat 
gördíthet. A program keretein be-
lül többek között lehetőségük volt 
kipróbálni a vakfutást, vakfocit, 
csörgőlabdát, pároskézit, valamint 
a kerekesszékes asztaliteniszt is. 
Különleges élményekkel gazda-
godhattak az iskola tanulói, mely a 
társadalmi felelősségvállalás fon-
tosságának felhívása mellett arra is 
lehetőséget adott, hogy a különböző 
sportágak segítségével a csoportdi-
namikában megjelenő lehetősége-
ket is előhívhassák.    »Novák Fanni

Lélekmozgató nap a parasport napján

Tisztelettel tájékoztatjuk 
kedves Olvasóinkat, 

hogy lapunk 
következő száma 

2023. március 24-én 
jelenik meg.
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Czunyiné dr. Bertalan Judit, az 
Északnyugat-magyarországi Gaz-
daságfejlesztési Zóna komplex fej-
lesztéséért felelős kormánybiztost 
fogadta február 8-án Fehér László 
polgármester. A kormánybiztost 
Ágh Péter, a térség országgyűlési 
képviselője, államtitkár hívta meg 
a megyébe.

Öt gazdaságfejlesztési zóna élére ne-
veztek ki kormánybiztosokat tavaly 
májusban. A közép-magyarországi, 
a dél-alföldi, az északkelet-magyar-
országi, a dél-dunántúli térségek 
élére kinevezett zónabiztosok mel-
lett az Északnyugat-magyaror-
szági Gazdaságfejlesztési Zóna 
komplex fejlesztéséért Czunyiné 
dr. Bertalan Judit felel, körzetéhez 
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komá-

rom-Esztergom, Vas, Veszprém és 
Zala vármegyék tartoznak.
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
meghívására Kőszegre, Bükre, Sár-
várra és Celldömölkre látogatott el 
a zóna komplex fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos, aki konkrét tervek-
ről és távolabbi célokról is egyezte-
tett a települések vezetőivel.
Fehér László tájékoztatta a kor-
mánybiztost azokról az európai uni-
ós pályázatokról, amelyek a TOP 
Plusz pályázati rendszerben már 
támogatottként szerepelnek. A hét 
beadott pályázatból hat lett támo-
gatott, összesen 1,6 milliárd forint 
értékben. Három pályázatnak a tá-
mogatási összege az önkormányzat 
elkülönített számlájára már meg is 
érkezett. Önkormányzati épületek 
energetikai fejlesztésére – Keme-
nes Vulkán Park és Városháza nap-
elem, Népjóléti Szolgálat Központ 
és Idősek Otthona II. napelem és 
hőszivattyú kiépítésére – 173 mil-
lió forint támogatást nyert az ön-
kormányzat. Az Alsósági Tagóvoda 
fejlesztésére 350 millió forintot, a 
Rákóczi utcai konyha fejlesztésére 
200 millió forintot kapott a város. A 
városvezető hozzátette, hogy várják 
a további három pályázat támogatá-
si összegét is, bíznak abban, hogy 

mihamarabb megérkezik az önkor-
mányzat számlájára.
Czunyiné dr. Bertalan Judit kiemel-
te, hogy Celldömölk dinamikus, 
kiszámítható fejlődést mutató, struk-
turált település, az utóbbi másfél 
évtizedben jól épültek egymásra a 
fejlesztések, szépen gyarapodott a 
város a TOP-os és más európai uniós 
támogatásoknak köszönhetően.
Ágh Péter is egyetértett azzal, hogy 
a helyben megfogalmazott kérdé-
sekre, problémákra helyben, majd 
régiós-zóna szinten, illetve orszá-
gos vonatkozásban kell válaszokat 
adni. Fontosnak tartja azt is, hogy a 
településeken megfelelő előkészítő 
munka legyen, hogy a startnál, ha 
lehetőség adódik, rögtön indulhassa-
nak. Celldömölk ilyen, ezt erősítette 
meg Fehér László is, aki kiemelte az 
önkormányzati hivatal munkatársa-
inak kiváló pályázat-előkészítői és 
pályázatírói tevékenységét.         »ÚK

Zónafejlesztési tervekről egyeztettek

A Ság hegyi Borbarát út állapotát 
időjárási körülmények befolyásol-
ták, a leszakadt út felújításáról 2023. 
február 17-én tartott tájékoztatót 
Fehér László polgármester. Az ese-
ményre meghívta Ágh Péter or-
szággyűlési képviselőt is.

Két és fél éve nyáron, más telepü-
léshez hasonlóan, egy hatalmas fel-
hőszakadás volt Celldömölkön is. 
A hatalmas vízmennyiség jelentős 
kárt okozott a Borbarát körút állapo-
tában, ahol egy hasadék keletkezett. 
Az utat az önkormányzat lezáratta, 
majd a helyreállítás ügyében a Bel-
ügyminisztériumhoz adtak be pá-
lyázatot vis maior támogatásra.
Fehér László elmondta, hogy a 
pályázat eredményeként 15 mil-
lió forintot ítéltek meg, azonban 
ebből az összegből a felújítás nem 
volt megvalósítható, hiszen a be-
ruházáshoz további 75 százaléknyi 
összeget önrészként hozzá kellett 
volna tenni. A városvezető hang-
súlyozta, hogy az elemi kár okozta 
útleszakadást súlyosbította, hogy a 
pincékhez, a Ság hegyre kiköltözők 
lakóházaihoz nehézgépjárművek 
közlekedtek az úton. Az újabb eső-
zések tovább rontottak az út állapo-
tán, az újabb elemi károk miatt új 

pályázatot adott be az önkormány-
zat a Belügyminisztériumhoz.
Tavaly év végén a minisztérium 134 
millió forintot ítélt meg az önkor-
mányzat számára az út helyreállítá-
sára, amihez önrészt is kell vállalni, 
így összesen 147 millió forintot for-
díthatnak az út felújítására, a pályá-
zat kapcsán január végén kötötték 
meg a támogatói okiratot.
Ágh Péter szólt arról, hogy a Ság 
hegy fejlesztése fontos a térség szá-
mára, mind környezeti, mind turisz-
tikai szempontból sürgős, hogy az 
útfelújítás megvalósuljon.
A beruházás kivitelezése bonyolult 
megoldást igényel, hiszen az egyko-
ri Krisztina csárda mögött vezető út 
szakasza alulról, a pincék felől nehe-
zen megközelíthető. A szakemberek 
vizsgálják a felülről történő javítás 
lehetőségeit, cölöpök lehelyezésével, 
a partfal hálóval történő megerősí-
tésével. Egyelőre még vizsgálják a 
megoldási lehetőségeket, hogy a ki-
vitelezés megtörténhessen.

»ÚK

Megújulhat a Borbarát körút
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A Kazinczy-díj Alapítvány Pé-
chy Blanka emlékére kuratóri-
uma a 2022/2023-as tanévre is 
meghirdette a nyelvújítás vezé-
ralakjáról, Kazinczy Ferencről 
elnevezett „Szép magyar beszéd” 
versenyt.  A Celldömölki Városi 
Általános Iskola vállalta a meg-
mérettetés területi fordulójának 
megrendezését, melyre február 
15-én került sor az intézmény-
ben.

A versenyző diákoknak először 
egy szabadon választott szöveggel, 
majd egy, a helyszínen kézhez ka-
pott kötelező irodalmi alkotással 
kellett zsűri elé állniuk. 
A Sárvárról, Ikervárról, Kőszegről, 
Alsóságról és a versenyt lebonyo-
lító Celldömölki Városi Általá-
nos Iskolából érkezett 21 diákból 
tizenketten az 5.-6. évfolyamot, 
kilencen pedig a 7.-8. évfolyamot 
képviselték.

Az eredményhirdetésen a követke-
ző diákok részesültek díjazásban:

5.-6. évfolyam:
1. helyezett: Horváth Sára Bíbor-
ka (Zichy Antónia Általános Isko-
la, Ikervár)
2. helyezett: Csuka Dorka (Cell-
dömölki Városi Általános Iskola)
3. helyezett: Kovács Lili (Szent 
László Katolikus Általános Isko-
la, Sárvár)
Különdíj: Komláti Arnold András 
(Celldömölki Városi Általános Is-
kola Alsósági Tagiskolája)

7.-8. évfolyam:
1. helyezett: Harami Botond 
(Szent László Katolikus Általános 
Iskola, Sárvár
2. helyezett: Csuka Dániel (Cell-
dömölki Városi Általános Iskola)
3. helyezett: Martonfalvi Emma 
(Szent László Katolikus Általános 
Iskola, Sárvár)
Különdíj: Fider Péter (Sárvári Ná-
dasdy Tamás Általános Iskola)
A regionális fordulóban Harami Bo-
tond (felkészítő tanára: Dr. Szalai 
Ferencné) képviseli térségünket.
 »Reiner Anita

Szép magyar beszéd verseny a városi iskolában

A biztonságos internet napja alkal-
mából rendhagyó bűnmegelőzési 
órát szervezett a rendőrség az álta-
lános iskolások számára. A diákok 
február 7-én vehettek részt a prog-
ramon a Celldömölki Ádám Jenő 
Alapfokú Művészeti Iskola kama-
ratermében.

Az Európai Bizottság a gyermekek 
védelme érdekében hívta életre a 
biztonságos internet napját 2009-ben 
azzal a célzattal, hogy az online kr-
íziseket megelőzhessék. A február 
7-i akciónap alkalmából szervezett 
átfogó bűnmegelőzési órát a rendőr-
ség a város felső tagozatos diákjainak 
részvételével. A rendhagyó módon 
megrendezett tájékoztató órák kezde-
tén dr. Nagy Ákos celldömölki ren-
dőrkapitány szólt a hallgatósághoz, 
aki kiemelte: céljuk a gyermekek fel-
vértezése, és az internet előnyei mel-
lett annak veszélyeinek bemutatása. 
Köszönetet mondott a helyi iskolák 
igazgatóinak, akik lehetővé tették 
számukra a délelőttöt átfogó program 
megszervezését, valamint a tankerü-
let felé is háláját fejezte ki. Rövid kö-
szöntőt mondott Sebestyénné Kovács 
Ildikó a Sárvári Tankerületi Központ 
szakmai vezetője is, aki biztatta a 
gyermekeket a biztonságos internet-
használatra, valamint arra, hogy az 
előadás intő szavait magukkal vigyék 
és megfogadják. Az interaktív keretek 
között megrendezett bűnmegelőzé-
si előadást Darabosné Karba Katalin 
őrnagy, valamint Balogh Péter főhad-

nagy tolmácsolásában hallgathatták 
meg a diákok. Az előadók kérdéseket 
is intéztek a hallgatósághoz, melyből 
egyebek között kiderült, hogy a fiata-
lok körében nagy többségben vannak 
olyanok, akik már most rendelkeznek 
valamely közösségi média platfor-
mon profillal, és rendszeres felhasz-
nálói is azoknak. Az ismeretterjesztő 
diasor után három rövid, animációs 
filmmel szemléltették a diákok szá-
mára az internet helytelen használa-
tának veszélyeit. Ezekben hangsúlyos 
szerepet szántak többek között az in-
ternetre feltöltött képek időtállóságá-
nak, valamint azok későbbi, negatív 
célú felhasználásának is. „Az internet 
nem felejt”-emelte ki Balogh Péter 
főhadnagy, így nagyon fontos meg-
fontolni azt, hogy a gyermekek és 
szülők milyen tartalmat osztanak meg 
a különböző platformokon. Továbbá 
definiálásra került a zaklatás, mint 
vétség, illetve az idegen személyek-
kel való kapcsolatfelvétel veszélyei 
is szóba kerültek. A bemutató végén 
az előadók a gyerekekkel közösen 
ismételték át az elhangzottakat, még 
nagyobb nyomatékot adva és remél-
ve, hogy a későbbiekben is a tanulók 
emlékezetében marad a hasznos, pre-
venciós tudásanyag.     »Novák Fanni

Főszerepben a biztonságos internetezés
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» KULTÚRA

Az elmúlt években számos ki-
hívással kellett megbirkóznia a 
hamarosan 60. születésnapját 
ünneplő Liszt Ferenc Vegyeskar-
nak, de mindannyiunk örömére 
sikerült a közösségnek átvészel-
nie a nehézségeket. A tavalyi 
évben számos felkérésnek tett 
eleget a kórus, többek között az 
Esztergomi Bazilikában, és a 
Keszthelyi Dalünnepen is bemu-
tatkoztak. A részletekről Nagy 
Bélánét, a vegyeskar karnagyát 
kérdeztük.

» Hogyan telt a kórus számára a 
2022-es esztendő?

N.B-né: Elég mozgalmas év van 
mögöttünk. A COVID-19 járvány 
ugyan némiképpen még rányomta 
bélyegét az évünkre, de szeren-
csére ennek ellenére sikerült szá-
mos helyre eljutnunk. Márciusban 
kezdődött meg a fellépéseink sora, 
első alkalommal helyben, a Kegy-
templomban teljesítettünk zenei 
szolgálatot a vasárnapi délelőtti 
szentmisén, majd egy héttel ké-
sőbb már Esztergomban vendég-
szerepelt kórusunk, Török Csaba 
atya meghívására a Bazilikában 
énekelhettünk a vasárnap reggeli 
szentmisén. Áprilisban több je-
lentős esemény házigazdája volt 
vegyeskarunk, a 30. Bárdos Fesz-
tivál keretein belül április 23-án 
Süle Ferenc karnagy emlékére állí-
tottunk össze egy emlékkiállítást, 
majd másnap a meghívott két hazai 
kórussal együtt teljesítettünk ze-
nei szolgálatot a szentmisén. Ezu-
tán a délutáni órákban került sor a 
KMKK színháztermében a három 
kórus önálló bemutatkozására. Jú-
lius 2-án a Balatonhoz látogattunk, 
ahol részt vettünk a VII. Keszthe-
lyi Dalünnepen számos kórus tár-
saságában, majd másnap délelőtt a 
Kármelita Bazilikában énekeltünk 
a szentmisén vendéglátó baráta-
ink, a Bazilika Kis Szent Teréz kó-
rusával kiegészülve. Szeptember 
11-én az ünnepi búcsúi nagymisén, 
majd október 1-én Szomju Tamás 
lelkésszé szentelésén énekeltünk, 
az ünnepi időszakban pedig a ha-
gyományoknak megfelelően az 
adventi gyertyagyújtáson örven-
deztettük meg az egybegyűlteket 
karácsonyi dalokból álló műsorral. 
A fellépések sorát advent második 

vasárnapján – mintegy bekeretez-
ve az évet – a Kegytemplomban 
zártuk, ahol a délelőtti szentmise 
zenei szolgálatát láttuk el.

» A 2023-as esztendő is sűrűnek 
ígérkezik, mennyivel látjátok előre 
az elfoglaltságokat?

N.B-né: Egyelőre csak néhány 
program körvonalazódott még az 
idei „rendezvénynaptárunkban”. 
A hagyományos Bárdos Feszti-
válunkra  április 23-án kerül sor, 
idén a vasvári Városi Kórust, il-
letve a Padragi Bányász Férfikó-
rust látjuk vendégül. A program 
ugyanúgy, mint az elmúlt években 
a Kegytemplomban kezdődik a 
szentmisével, majd 15 órakor a kó-
rusok önálló bemutatkozására ke-
rül sor a KMKK színháztermében. 
Ezúton is szeretettel hívunk, és vá-
runk minden kedves zeneszeretőt! 
A nyári hónapokra két közeli tele-
pülésre is meghívást kaptunk, jú-
niusban Ikerváron, júliusban pedig 
Nicken mutatkozik be kórusunk.

» Aki támogatni szeretné a kórust, 
illetve részt venne a kórus munká-
jában, milyen formában tudja ezt 
megtenni?

N.B-né: Mivel a vegyeskar nagy-
részt önfenntartó, ezért köszönettel 
fogadjuk a támogatásokat. A tag-
díjak befizetése mellett elsősorban 

az adó 1%-a az, amivel számolni 
tudunk, de köszönettel fogadjuk az 
Alapítványunkhoz érkező adomá-
nyokat, illetve a rendezvényeinkhez 
történő felajánlásokat. Állandóan 
figyelemmel kísérjük a pályázati 
lehetőségeket is. A tagfelvétel fo-
lyamatosan nyitott, szeretettel vár-
juk azokat a jó zenei képességekkel 
rendelkező felnőtteket, akik szíve-
sen csatlakoznának a kórushoz. A 
támogatásról illetve a tagfelvételről 
minden fontos információ megta-
lálható a vegyeskar facebook olda-
lán. Kodály Zoltán szavait idézve: 
„Mi tehát a teendő? Mennél na-
gyobb tömegeket közvetlen érintke-
zésbe hozni igazi, értékes zenével. 
Mi ennek ma a legjárhatóbb útja? A 
karéneklés.”                         »CSSZ

Kórusban énekelni közösségi élmény - mozgalmas évet zárt a vegyeskar

Az előző lapszámunkban 
megjelent feladványra tíz 
megfejtő küldte be válaszát. 
Közülük hárman részesül-
nek díjazásban, akik sorsolás 
útján kerültek kiválasztásra. 

Holpert Jenőné, Udvardy 
Szilvia, Gersey Zoltán.

A nyerteseknek gratulálunk, 
nyereményük átvételének 
módjáról értesítést küldünk.
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A farsangi időszakhoz számtalan 
népi hagyományt társítunk, me-
lyeknek szívesen adózunk ezekben 
a napokban. Ez az ünnep tökéletes 
alkalom arra, hogy kicsik és nagyok, 
fiatalok és idősek egyaránt megta-
lálhassák a nekik legjobban tetsző 
programokat. A tél búcsúztatásának 
apropóján Celldömölk több intéz-
ménye is farsangi ünnepséggel ör-
vendeztette meg minden korosztály 
tagjait az elmúlt hetekben.

„Itt a farsang, áll a bál…” Az ismert 
dalocska szavai tökéletesen pasz-
szolnak a várost az elmúlt hetekben 
körüllengő hangulathoz. Az intéz-
mények sorra rendeztek vidám far-
sangi programokat, mellyel a telet 
búcsúztatták és nem utolsó sorban 
kedves pillanatokat csempésztek 
Celldömölk lakóinak életébe. 

A Népjóléti Szolgálat több egysége 
is farsangi mulatsággal örvendeztet-
te meg a gondozottakat, bentlakókat, 
klubtagokat. Ennek keretein belül 
többek között vidám jelmezek, ze-
nés-táncos produkciók, Szórády Sza-
bolcs muzsikája, a Szenior Örömtánc 
Csoport fellépése és tombolahúzás is 
megalapozta a jó hangulatot. 
S hogy a legkisebbekről is szót ejt-
sünk, természetesen a bőlcsődében 
és az óvodákban sem maradhatott 
el a vidám, jelmezes móka a kicsik 
és nagyobbak körében. 
A farsangi időszak egyben a különféle 

bálok szezonja is. Ennek nyitányaként 
a református egyházközség bálját em-
líthetjük meg városunkban. Február 
10-én Major Lehel lelkész megnyitó-
jával vette kezdetét az adománygyűj-
téssel is egybekötött ünnepi alkalom. 

A bálok sorába csatlakozott be a 
Szent Benedek Katolikus Általános 
Iskola is, ahol február 18-án került 
megrendezésre a hagyományos Szü-
lői Munkaközösségi bál. A progra-
mot színes jelenetek tették teljessé, 
melyet a jelmezekbe bújt tanulók 
mutattak be a nézőközönségnek. Az 
est műsoros részének záróakkordját 
pedig a nyolcadik évfolyamosok ke-
ringője biztosította.
A Kemenesaljai Művelődési Köz-
pont és Könyvtár két eseményre is 
várta az érdeklődőket. Február 17-
én a Horváth Elek utcai közösségi 
házban szerveztek farsangi témá-
jú délutánt a Népjóléti Szolgálat 
munkatársaival közösen, melynek 
keretében frissen sült szalagos, far-

sangi fánk várta az érkezőket, majd 
a megjelentek közösen készíthették 
el a híres csörögefánkot. 
A legkisebbek vidám jelmezekbe 
bújva alkothatták meg saját farsangi 
maszkjukat, valamint díszeket is kre-
álhattak, mely otthonukat színesíthe-
ti ebben az időszakban. 
Február 20-án pedig a hagyományos 
farsangfarki asszonypartyra várta a 
szebbik nem képviselőit a művelődési 
központ.  Az immár 25. alkalommal 
megszervezett zenés-táncos mulat-
ságnak a Városháza adott otthont. A 
celldömölki és környékbeli hölgyeket 

megörvendeztető délután nyitánya-
ként Pálné Horváth Mária intézmény-
vezető köszöntötte a megjelenteket. 
Az esemény jó hangulatú táncos-ze-
nés részéhez Pap Zoltán szolgáltatta a 
muzsikát, valamint a Szenior Öröm-
tánc Csoport tagjai is felléptek vi-
dám produkciójukkal. A rendezvényt 
mindezeken túl még tombolasorsolás 
is színesítette. »Novák Fanni

Farsangi hangulat söpört végig a városon

Óvodai beíratás
Tisztelt Szülők!

 A Celldömölki Városi Óvodában 
2023. április 25-én (kedden) és 

26-án (szerdán) 
reggel 8 órától 16 óráig 

tartjuk a beiratkozást. 
A Koptik úti óvodába és a 

Vörösmarty úti tagóvodába 
jelentkező gyermekeket a 

székhelyóvodában lehet beíratni
(Koptik O. u. 10.). 

Az alsósági tagóvodába 
jelentkező gyermekeket ugyane-

zen időpontokban az alsósági 
tagóvodában (Sági u. 174.) 

lehet beíratni.
Bölcsődei beíratás

A bölcsődei beíratás időpontja 
szintén április 25–26-án lesz, 8 és 

17 óra között. 
Bölcsődei nyílt nap: április 4. 

10 órától 11:30-ig.
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A téli időszak a magas rezsiárak 
miatt a Soltis Lajos Színház tár-
sulatát is „bekuckózásra” kény-
szerítette. A színház épületét csak 
ritkán nyitották meg a közönség 
előtt, de a munka természetesen 
nem állhatott meg. A tavasz  bekö-
szöntével körülnéztünk a színház-
nál, aktualitásaikról Nagy Zsuzsi 
művészeti titkár nyilatkozott.

» Hogyan vészeltétek át az energia-
válság miatt a  téli hónapokat?
A színház épületét csak ritkán nyi-
tottuk meg a közönség előtt, de 
ezzel a pár alkalommal is óriási ösz-
szegek keletkeztek a gázszámlán. 
Ennek enyhítésére próbáinkat lakás-
ba szerveztük, hiszen az előadások 
előkészítése, a próbák lebonyolítása 
nem szünetelhetett.  Készültünk, és 
várjuk a szezonnyitást, hogy minél 
több színházi élményben részesít-
hessük közönségünket. Februárban 
a Héraklész és a Slepp című tár-
gyanimációs előadásunkból játszot-
tunk sorozatot celli felsősöknek.

» Lassan itt a tavasz. Milyen ter-
vekkel vágtok neki ennek az idő-
szaknak?
Március 8-án 19 órakor nőnap alkal-
mából rendezünk egy szórakoztató 
estet. Temesi Zsolt, Gregorich Ben-
ce és Gregorich Márton közreműkö-
désében vidám, élőzenés műsorral 
és pezsgős koccintással várjuk a 

hölgyeket és kísérőiket. E hónapban 
két meghirdetett előadásunk is telt 
házasnak mutatkozik. Március 11-
én 19 órakor az Elem című előadást 
látjuk vendégül a Déryné Program 
keretén belül, Mucsi Zoltán és Ke-
rekes Éva főszereplésével. A dráma 
egy idős házaspár hétköznapjaiba 
enged bepillantást: mindennapos, 
sokszor mulatságos zsörtölődése-
ikbe, fel-feltörő emlékképeikbe, a 
fiatalság fájdalmas elvesztésébe, a 
fenyegető, rájuk ereszkedő halál kö-
zeledésébe, az elmúlás abszurd, fel-
foghatatlan tényébe. Március 15-én 
szinte már hagyományőrző jelleggel 
A cigány című előadásunk lesz lát-
ható 18 órai kezdettel. Március 27 
és 31 között a szokásos tavaszi er-
délyi turnéra indulunk a Nem mese 
című előadással, mely műfaját te-
kintve egy bátorság-mese bábokkal. 
Erdély négy településére (Székely-
keresztúr, Marosvásárhely, Szászré-
gen, Mákfalva) visszük el a darabot.

» Mindezeket követően az április 
sem lesz unalmas...
Áprilisi meglepetésünk, hogy fel-
újítjuk a Szentivánéji álom című 
népszerű előadásunkat. Celldömöl-
kön április 10-én, húsvéthétfőn 18 
órakor kerül közönség elé, a későb-
biekben pedig majd Szombathelyen 
és Budapesten is előadjuk. Április 
hátralevő részében is rengeteg prog-
rammal várjuk az érdeklődőket. 

Színházunk felkérést kapott, hogy a 
10. Színházi Olimpiához csatlakoz-
va szervezzen egy regionális fesz-
tivált, ez lesz a Dunántúli Színházi 
Fesztivál, mely április 7. és július 31. 
között megannyi érdekességet kínál 
majd Celldömölk mellett Vépen, 
Vasváron és számos kisebb telepü-
lésen is. Április 30-án és május 1-én 
majálist szervezünk a színház körül 
- vásározókkal, utcaszínházi előa-
dásokkal és koncertekkel. Terveink 
szerint ezt a programot a pünkös-
di hosszúhétvégén megismételjük. 
Ezen alkalmakkor a tavaly nagy 
sikert aratott Soltis Teraszok min-
tájára szeretnénk kulturális prog-
ramokkal benépesíteni a piac teret. 
Részletekkel hamarosan jelentke-
zünk. Rendezvényeinkről addig is 
honlapunk ad bővebb tájékoztatást: 
www.soltisszinhaz.hu     

»Reiner Anita

„Nyitnikék” -tavaszvárás a Soltis Lajos Színházban

Büki László / Soltis Lajos Színház

A Kemenesaljai Művelődési Köz-
pont és Könyvtár energiaválság 
okozta kényszerű épület bezárása 
miatt helyben nem tud színházi 
előadást szervezni közönsége szá-
mára, ezért hiánypótló jelleggel 
színházbuszos menetet hirdetett a 
Veszprémi Petőfi Színházba. 
A jelentkezők a PETŐFiFJÚ - 

Anyám, az álmok nem hazudnak 
- című előadásra utazhattak el, 
február 24-én. Az ősbemutató mu-
sical Petőfi Sándor életét követi 

végig kisfiú korától egészen a sza-
badságharc megindulásáig. 
A színpadi történetben olyan epi-
zódok tárulnak fel a nézők szeme 
előtt, melyekről csak azoknak van 
ismeretük, akik valaha jobban el-
mélyedtek az ikonikus költő élet-
útjában. Az előadás keretében  
azonban átélhetők érzései, küzdel-
mei, személyiségének alakulása, 
életének olyan fontos eseményei, 
amelyek segítik megérteni őt és 
mindazt, amiben rendületlenül hitt, 
ami mellett mindig kitartott. A PE-
TŐFiFJÚ című darab különleges-
sége, hogy kiválóan megzenésített 
versein keresztül csodálatos utazás 
tehető a poéta költői világába is.

»Reiner Anita

Színházbuszt 
indított a KMKK

Horváth Lajosnét köszöntötte fel 
kilencvenedik születésnapja al-
kalmából Celldömölk Város Ön-
kormányzatának nevében Farkas 
Gábor jegyző, február 8-án. A 
szépkorú hölgynek az ajándékok 
mellett a miniszterelnök  születés-
napi köszöntő emléklapját is átad-
ta a város jegyzője.

90 éves köszöntés
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Ha megkérdezik, hogy mi az első öt 
dolog, ami az egészséges életmódról 
eszünkbe jut, biztos vagyok benne, 
hogy ott lesz közöttük a mozgás, a 
fizikai aktivitás.

Az antik kor óta ebben a tekintetben 
semmi sem változott: már az ókori 
görög orvosok – többek között Hip-
pokratész – is ajánlották a mozgást. 
Az inaktív, mozgás nélküli életmód 
veszélyesebb, mint gondolnánk. Rá-
nézésre egy kis megengedhető lus-
taságnak tűnik, hogy nem lépcsőn 
megyünk, hanem a liftet használjuk. 
Úgy gondoljuk, hogy ezt még meg-
engedhetjük, amikor szabadidőnk-
ben a számítógép előtt ülve vagy a 
mobilt nyomkodva telnek az óráink. 

De megtehetjük-e ezt hosszú távon 
magunkkal szemben?
Az inaktív életmód számlájára írható 
annak az 5,3 millió embernek a halá-
la világszerte, akiket a korai halálozás 
érint. Ez a mozgásszegény életmód 
a felelős a szívbetegségek és a stroke 
súlyosbodásáért, mellrákot, vastag-
bélrákot, II-es típusú cukorbetegséget 
is okozhat, de elhízáshoz és depresz-
szióhoz is vezethet. Érdemes bármely 
korban elkezdeni aktívan mozogni. Az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
szerint a 18 és 64 év közöttieknek he-
tente legalább két és fél órát kellene 
mérsékelten intenzíven gyakorlatokat 
végeznie. De mi is az a mérsékelten 
intenzív? Amikor mozgás közben már 
nem tudunk folyamatosan beszélget-
ni, és a gyakorlatok, az edzés végére 
kimelegszünk és enyhén elfáradunk. 
Szinte látom magam előtt a tipikus 
amerikai filmeket, amikor a szereplők 
futni mennek, ismerősökkel „futnak 
össze”, néhány gondolatot váltanak, 
majd – mivel így nem tudnak folyama-
tosan beszélgetni – folytatják az edzést.
Akár eljárhatunk csapatjátékot játszani, 
vagy ha nem rajongunk a csapatjátékért, 

akkor teniszezhetünk, tollaslabdázha-
tunk. A biciklizés is könnyen megszer-
vezhető: ismerősökkel, barátokkal is 
mehetünk kerékpározni, de ha arra van 
igényünk, akár egyedül is. Van itt a Ke-
menesalján kisebb és nagyobb kihívást 
jelentő terep is! A szobabicikli is jó ba-
rátja lehet a sportolni vágyóknak. Bill 
Philips testépítő és tanácsadó író sze-
rint a fizikai aktivitás a leghatékonyabb 
depresszió elleni módszer, de sajnos a 
leggyakrabban a felesleges evést hasz-
náljuk szorongásoldásra. Ha valakinek 
kertje is van, ott is végezhet kimerítő 
„gyakorlatokat”, amiktől bizony el fog 
fáradni, de fittebbé és kiegyensúlyozot-
tabbá is válik tőlük. Egy óra fűnyírással 
annyit mozoghatunk, mintha fél órát 
görkorcsolyáznánk. Egy óra metszés 
tizenöt perc futással egyenlő, a kertész-
kedés általában fél óra súlyzós edzés 
értékű. Nemsokára itt a tavasz, és végre 
elindul az élet a kertben is. Szebb idő és 
napsütés vár ránk: mehetünk mozogni, 
sportolni, irány a szabad levegő! Most 
már a nappalok is hosszabbak, kár 
lenne bezárkózni. Ne az inaktív, moz-
gásszegény életmódot válasszuk! Sok 
betegséget és szenvedést előzhetünk 
meg. A következő számban az egészsé-
ges életmód harmadik alappilléréről ol-
vashatnak. Addig is kellemes mozgást 
és sportolást!                 »Bincze Diána

Az egészséges életmód második
alappillére – fizikai aktivitás, mozgás

Biztos vagyok benne, hogy sokunk 
hallotta vagy akár használja is a 
fenti kifejezést. Nemrégen a ra-
gyogó időjárásra vonatkozóan hal-
lottam egy ismerősömtől. De mi is 
az a böjt, és minek az ideje jön el 
nagyböjtkor? Ha a farsang álarcos-
bállal, nagy lakomákkal, fánksütés-
sel és torkoskodással telik, akkor 
előbb-utóbb annak vége is lesz.
A böjt abban hasonlít a farsangi idő-
szakra, hogy változó idejű a kezdete és 
a vége. Hamvazószerdával kezdődik és 
negyven napon keresztül, húsvétvasár-
napig tart. Ha utánaszámolunk, észre-
vehetjük, hogy ez a naptárban 46 nap. 
Ennek az a nyitja, hogy a vasárnapokat 
nem kell számolni, hiszen minden va-
sárnap ünnep, Jézus feltámadásának 
napja, így azokra nem vonatkozik a 
böjt. A böjtben a hívő ember megvonja 
magától a húsos ételeket, a különösen 
kedvelt szórakozást vagy időtöltést. A 
keresztények számáraez egy befelé fi-
gyelős időszak, amikor magába fordul-
hat az ember, de fontos az imádság és 
az adakozás is. A protestánsok lemon-

danak akár a cigarettáról, a közösségi 
médiáról vagy a mobiltelefonozásról 
is: kinek mi jelent kihívást. Ebben a 
csendességben mindenki mélyebb lel-
ki életet élhet: szembesülhet bűneivel, 
gyengeségeivel, és bűnbánatot gyako-
rolhat. Ilyenkor a húsvétra, Krisztus 
feltámadásának ünnepére készülünk. 
Ebben az időszakban nem tartanak 
bálokat, bulikat. A régi paraszti világ-
ban a lányok a böjti vasárnapokon sem 
unatkoztak: a karikázó nevű leánykör-
táncot járták, amire nem vonatkozott 
a tánctilalom. Ha játszani akartak, a 
falun énekelve sétáltak végig. Otthon 
készült tehénszőr- és rongylabdáikkal 
is múlatták az időt. A fogócskázáshoz 
eszköz sem kell, csak társ legyen. Oda 
a fiúk is beállhattak játszani. A böjt 
utolsó hete a nagyhét, amit elődeink sa-
nyarúhétnek, vizeshétnek is neveztek. 
Ilyenkor eljött az ideje a parasztportá-
kon a nagy rendrakásnak, felújításnak. 
Igyekeztek minden tulajdonukat rend-
be hozni, megtisztítani. Manapság is él 
a tavaszi nagytakarítás szokása, amikor 
azon vagyunk, hogy húsvétig mindent 

megtisztítsunk, kipucoljunk. E hét ne-
vesebb napjaihoz több érdekes szokás 
is fűződik. Talán a legismertebb, hogy 
nagycsütörtökön a katolikus templom-
ban elnémulnak a harangok. Ilyenkor, 
úgy mondják, hogy Rómába mennek. 
A régi időkben a templom harangozója 
kis csoportokba szervezte a gyereke-
ket, mindegyik csapat megkapta a falu 
rá eső részét, és a farsangi időszakból 
már jól ismert kereplővel hangosan vé-
gig kellett futniuk az előre megbeszélt 
utcákon, misére hívogatva a lakosokat.  
Nagycsütörtökön az asszonyok igye-
keztek zöld ételeket az asztalra tenni. 
Úgy tartották, ha ilyenkor spenótot 
vagy csalánból készült ételt esznek, 
az elősegíti a bőséges termést. Nagy-
pénteken, Jézus keresztre feszítésének 
napján tilosak voltak a női munkák: 
a szövés, fonás, sütés és a mosás. Azt 
gondolták, hogy ha valaki ezeket meg-
szegi, akár az életét is veszélybe sodor-
hatja. Minden betegségtől megóv, ha 
ezen a napon még napfelkelte előtt fo-
lyóvízben fürdünk -tartották elődeink. 
Nagyszombaton pedig újra megszólal-
nak a Rómából visszatért harangok.

»Bincze Diána

Meglesz még ennek a böjtje!
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Népi hagyományaink gazdagok az 
időjárási megfigyelésekben. Ezek 
nagy része a mai napig nyomon kö-
vethető, és a legtöbben ismerik is a 
hozzájuk kapcsolódó történetet.

Március 18-a, 19-e, és 21-e napjá-
ról azt tartották, hogy a három férfi: 
Sándor, József és Benedek a zsákban 
hozott meleget cipelve betértek egy 
kocsmába, ahonnan Jégtörő Mátyás 
kizavarta őket. Csetlettek-botlottak, 
közben kiszakadt a zsákjuk, és egy-
szerre csak kisütött a nap, beköszön-
tött a kellemes meleg idő. Ennek a 
megfigyelésnek a magyar irodalom-
ban is nyoma van. Weöres Sándor 
Tavaszköszöntő című versét már 

kiskorunk óta ismerjük. Ha énekel-
ve halljuk, biztosan tudjuk folytatni: 
„Sándor napján megszakad a tél/Jó-
zsef napján eltűnik a szél...”
Elődeink megtapasztalták, hogy ek-
kor érkeznek a már igazán meleg 
napok. Sándor napján elkezdődhe-
tett a böjti szelek ideje. Ha fújtak, 
bár kellemetlen lehetett, mégis az 
volt a szerencsés opció, mert szá-
raz nyarat ígért. Ha nem támadt fel 
gyakran a szél, akkor esős nyárra 
számíthattak. Ezt az ellenségüknek 
sem kívánták, mert az eső miatt 
problémás lehetett az aratás, a szá-
rítás is, és nagyobb esélye volt a 
gabona bepenészesedésének. József 
napján már a madarak is énekelnek, 
ekkor kapnak Szent Józseftől sípot 
- tartották a régi paraszti világban. 
Így már madárcsicsergést hallgat-
va ültethették el a fokhagymát, a 
krumplit és a kaprot. Ekkor várták 
vissza hosszú útjukról a gólyákat. 
Nagy öröm volt, ha piszkos volt a 
tolluk, mert az bő termést ígért, de a 
tiszta toll szűk esztendőt és termést 
jósolt. A fecskékről is azt tartották, 
hogy ezen a napon térnek vissza. 
Ha a kislányok az első visszatérő 

fecske megpillantásakor a „Fecskét 
látok, szeplőt hányok, selymet gom-
bolyítok!” mondókát mondták, jog-
gal remélhették, hogy ezzel sikerül 
megelőzni a szeplőket, vagy elmu-
lasztani a meglévőket.
A csillagászati tavasz kezdetén el-
vetett fokhagymáról úgy tartották, 
hogy varázserővel rendelkezik. 
Ezzel kellett megkenni a még meg 
nem keresztelt csecsemőt, hogy 
védve legyen a rontás ellen. Idén 
március 20-án lesz a csillagászati 
tavasz kezdete, a nap-éj egyenlő-
ség. Ezen a napon a napsugarak az 
Egyenlítőre merőlegesen állnak, 
ami a mi földrajzi fekvésünkön is 
kedvező. Ha ezen a három napon 
ragyogó idő volt, abból a nyári idő-
járást jósolták meg: meleg nyárra 
számíthattak. Ha borús volt az idő, 
abból az őszre következtettek, csa-
padékosnak jósolták. Napjainkban 
az éghajlatváltozás miatt már febru-
árban is megtapasztalhattuk a kelle-
mes időt. Mindenesetre örülhetünk, 
hogy csillagászatilag is vége már a 
télnek! Ezekkel a sorokkal kívánok 
kellemesen meleg és madársípos ta-
vaszkezdetet!             »Bincze Diána

Sándor, József, Benedek – avagy a zsákban hozott meleg

A nemzetközi nőnap dátuma 
mindnyájunkba beivódott. Már-
cius 8-án már-már reflexként 
állunk be a virágbolt kígyózó so-
raiba, hogy virágot vásároljunk 
a szeretett hölgyeknek. Uraim! 
Miért és hogyan is ünnepeljük 
igazán a nőket?

Minden év márciusának 8. nap-
ján csodálkozva tekintek végig a 
virágárusok boltjain, az üzletek 
csokoládéval megtöltött sorain, és 
elégedetten konstatálom, hogy mi, 
férfiak ilyenkor megtesszük, amit 
„megkövetel a haza”: felköszönt-
jük a hozzánk közel álló hölgyeket. 
Majd március 9-én a kígyózó sorok 
a virágboltok előtt megszűnnek, az 
ideges tekintetek, melyek azt su-
gallják, hogy az utolsó pillanatra 
hagyott vásárlás nem volt sikeres, 
a feledés homályába merülnek. 
Aztán felmerül bennem egy kér-
dés: nem lehetne, hogy ezek a 
gesztusok, érzések egész évben, 
talán egész életünk során elkísér-
jenek bennünket? A nők, életünk 

megszínesítői (és néha, persze egé-
szen ritkán -bár ezt ők is biztosan 
elmondanák rólunk- meggyötrői) 
nemcsak egy nap figyelmet érde-
melnek. 
A nőnap eredetileg az ő egyen-
jogúságuk kiharcolása érdekében 
született, azonban valóban beszél-
hetünk a hőn álmodott egyenjogú-
ságról? 
A gyermekvállalás fizikális ne-
hézségei az ő vállukat nyomják, 
majd a születést követően vissza 
kell térniük a munka világába, ami 
mellett egy gyermek szeretetteljes 
felnevelése is teljes állást igényel-
het. Így hát, valójában az eman-
cipáció még több feladatot rótt a 
nyakukba. Mi pedig emellett elvár-
juk, hogy egy fáradt, munkával teli 
nap után meleg étel fogadjon min-
ket az asztalon, tiszta lakás várjon 
bennünket és persze feleségünk 
ölelő karja. Nekik azonban a 24 
órát felölelő nap könnyen érződhet 
akár 48-nak is, hiszen annyi dolgot 
látnak el párhuzamosan: dolgozó 
nők, anyák, nagymamák, háztar-

tást vezetők és nem utolsó sorban 
feleségek. 
Idén nőnapkor a virág mellé ad-
junk valódi ajándékot is számukra! 
Várjuk őket mi meleg étellel, tiszta 
lakással és szerető, meleg öleléssel 
a nehéz nap fáradalmai után. 
Ezt pedig, kedves férfitársaim ne 
csak az év egy napján tegyük meg! 

Boldog nőnapot kívánok minden 
kedves hölgynek! 

Tudnotok kell, hogy nem lennénk 
teljes értékű emberek nélkületek!

Nőnap - a hölgyeket köszöntjük
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23 diák jutott tovább a szakmai 
versenyek válogatóira Vas várme-
gyében.

23 Vas vármegyei diák jutott tovább 
a Szakma Kiváló Tanulója és az Or-
szágos Szakmai Tanulmányi Verseny 
területi előválogatóiról a válogató 
versenyekre, a Vas Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara által szervezett 
SZKTV / OSZTV előválogatóin ösz-
szesen 29 szakmában, 15 vasi szak-
képző intézményből az előzetesen 
jelentkezett 279 főből végül 248- an 
versenyeztek. A szakmai versenyek 
országos válogatóit 2023. február vé-
gétől bonyolítja le a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara. A továbbjutó 
vasi diákok a következő szakmákban 
versenyeznek: Automatikai techni-
kus Autóipar szakmairány, Gépi és 
CNC forgácsoló, Szerszám- és ké-
szülékgyártó, Irodai titkár, Faipari 
technikus, Kereskedelmi értékesítő, 
Autóelektronikai műszerész, Gépjár-
mű-mechatronikai technikus Szerviz 
szakmairány, Gépgyártás-technoló-
giai technikus és Szoftverfejlesztő és 
-tesztelő szakmákban versenyeznek.
Pécz Patrik; Automatikai technikus 
Autóipar szakmairány; Vas Me-
gyei SZC Barabás György Műsza-
ki Szakképző Iskola; Koósz Dániel 

Zsolt; Gépi és CNC forgácsoló; Vas 
Megyei SZC Puskás Tivadar Szak-
képző Iskola és Kollégium; Büki 
Ákos; Gépi és CNC forgácsoló; Vas 
Megyei SZC Puskás Tivadar Szak-
képző Iskola és Kollégium; Kiss 
Milán; Gépi és CNC forgácsoló; Vas 
Megyei SZC Puskás Tivadar Szak-
képző Iskola és Kollégium; Kovács 
József Kristóf; Gépi és CNC for-
gácsoló; Vas Megyei SZC Puskás 
Tivadar Szakképző Iskola és Kollé-
gium; Nyikos Adrián; Szerszám- és 
készülékgyártó; Vas Megyei SZC 
Nádasdy Tamás Technikum és Kol-
légium; Novák Tamara; Irodai titkár; 
Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár 
Közgazdasági és Informatikai Tech-
nikum; Fejes Johanna Szilvia; Irodai 
titkár; Vas Megyei SZC Horváth Bol-
dizsár Közgazdasági és Informatikai 
Technikum; Szuh Tamás; Faipari 
technikus; Vas Megyei SZC Hefele 
Menyhért Szakképző Iskola; Busz-
nyák Zsombor; Faipari technikus; 
Vas Megyei SZC Hefele Menyhért 
Szakképző Iskola; Varga Alexandra; 
Kereskedelmi értékesítő; Vas Me-
gyei SZC Rázsó Imre Technikum; 
Udvardi Gergő; Autóelektronikai 
műszerész; Vas Megyei SZC Savaria 
Technikum és Kollégium; Domina 
Máté; Autóelektronikai műszerész; 
Vas Megyei SZC Savaria Technikum 
és Kollégium; Szabó Félix; Autóe-
lektronikai műszerész; Vas Megyei 
SZC Savaria Technikum és Kollégi-
um; Varga Bendegúz Zsolt; Gépjár-
mű- mechatronikai technikus Szerviz 
szakmairány; Vas Megyei SZC Sava-
ria Technikum és Kollégium; Pinke 

Gergely; Gépjármű- mechatronikai 
technikus Szerviz szakmairány; Vas 
Megyei SZC Savaria Technikum és 
Kollégium; Németh Ármin; Gépjár-
mű- mechatronikai technikus Szer-
viz szakmairány; Vas Megyei SZC 
Savaria Technikum és Kollégium; 
Gutmann Gergely; Gépgyártás- tech-
nológiai technikus; Vas Megyei SZC 
Gépipari és Informatikai Technikum; 
Molnár Dániel; Gépgyártás- techno-
lógiai technikus; Vas Megyei SZC 
Gépipari és Informatikai Technikum; 
Biró Bálint; Gépgyártás- techno-
lógiai technikus; Vas Megyei SZC 
Gépipari és Informatikai Technikum; 
Haszon Kevin; Szoftverfejlesztő és 
-tesztelő; Vas Megyei SZC Nádas-
dy Tamás Technikum és Kollégium; 
Tóth Erik János; Szoftverfejlesztő és 
-tesztelő; Vas Megyei SZC Nádas-
dy Tamás Technikum és Kollégium; 
Farkas Péter Gábor; Szoftverfej-
lesztő és -tesztelő; Vas Megyei SZC 
Nádasdy Tamás Technikum és Kol-
légium; 
A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara által kiírt két országos verseny 
döntőjét idén április 24-26. között 
rendezik a XVI. Szakma Sztár Fesz-
tivál keretében Budapesten.
A kiemelkedő eredményt elérő ver-
senyzők akár nemzetközi szinten 
is bizonyíthatnak, hiszen az MKIK 
meghívja őket a WorldSkills és a 
EuroSkills nemzetközi versenyek ha-
zai válogató versenyeire. A magyar 
válogatók győzteseiből kerülnek ki 
azok a fiatal szakemberek, akik a 
nemzetközi szakmai versenyeken 
képviselhetik hazánkat.

Sajtóközlemény

Dala Ferenc a Mi Hazánk Moz-
galom választókerületi elnöke az 
alábbi sajtóközleményt juttatta el 
szerkesztőségünkbe:
Tarthatatlan állapotok uralkodnak a 
Ság hegy környékén és szinte már az 
egész térségben. A Mi Hazánk Moz-
galom sürgős és radikális intézkedé-
seket vár az ügyben. A Ság hegy a 
vármegye egyik turisztikai ékköve, 
természetvédelmi terület és nem egy 
hulladéktemető, ezért az illetékes 
hatóságok számíthatnak celldömölki 
alapszervezetünk segítségére az ille-
gális hulladéklerakás felszámolásá-
ban. Ennek első megmozdulásaként, 
tagjainkkal, aktivistáinkkal elkezdtük 
a cselekvő munkát és elvittük a Ság 
hegy környékén lerakott szemét egy 

jó részét. Viszont nem megoldás az, 
hogy elvisszük, majd néhány héten 
belül már kétszer annyi szemét jelenik 
meg ugyanott! A helyi szőlőtulajdono-
sok, a lakók és a túrázók szerint tart-
hatatlan ez az állapot és hiába szedték 
már össze többször, újra és újra sze-
méthalmok jelennek meg mindenütt. 
Az illegálisan lerakott hulladékokban 

találtunk devecseri, sárvári, de cell-
dömölkiekre utaló nyomokat, többek 
között számlákat, 2023-as bérszám-
fejtő dokumentumokat is. 
A Mi Hazánk Mozgalom a jövőben 
vadkamerák kihelyezésével és a meg-
tisztított területek figyelésével fogja 
segíteni az ökobűnözés visszaszorítá-
sát - nem csak a Ság hegy körül.

Sajtóközlemény
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Haladás VSE-Zanati SE - Celldö-
mölk 2-0 (0-0)
Szombathely, Vas megyei I. o. lab-
darúgó bajnokság 16. forduló 2023. 
február 25.
Vezette: Szabó Botond (Gersei Tamás, 
Kiss Gábor).
Haladás VSE-Zanati SE: Horváth 
– Buzás, Varga, Szőts (Hende 91.p.), 
Kovács – Pap, Ferencz, Szenczi B. 
(Koósz 91.p.), Tóth M. (Simon 87.p.) 
– Péter, Tóth B. (Sály 46.p.). Edző: 
Szenczi Imre.
Celldömölk: Osvald – Dobson, 
Szuh, Göntér, Marsai Milán (Hor-
váth 77.p.) – Enyingi – Berecz 
(Galovich 61.p.), Gorácz (Tóth D. 
74.p.), Keszei T. – Németh, Czöndör. 
Edző: Takács Gábor.
Góllövők: Ferencz Zoltán (64.p.), 
Varga Csaba (84.p.).
Előmérkőzés: Haladás VSE-Zanati 
SE – Celldömölk U19 3-4 (2-1) G.: 
Takács Ábel, Horváth Levente 2 és 
Takács Dániel (öngól). Nagyon szép 
győzelem a bajnokság élmezőnyé-
hez tartozó szombathelyiek ellen, 
így a második helyen állnak a cell-
dömölki ifjak.

Kilencedik hazai mérkőzésén kilen-
cedik győzelmét aratta a listavezető 
szombathelyi csapat, a soros vesztes 
ezúttal a Celldömölk gárdája volt. 
Nem kiütéses a vereség (mint például 
az e pályán 11-1-re kikapó Sárváré, 
vagy a 8-0-ra kikapó Jánosházáé), 
de még így is fájó, ha nem is meg-
alázó. A hazai csapat kezdő életkora 

22,5 év volt, a cellieké közel a 29-
hez. Ebből messze nem azt a követ-
keztetést akarnám levonni, ami pedig 
manapság divatos elgondolás az élet 
számos területén, hogy aki fiatal, az 
rögtön nagytudású is, hanem annak 
okait keresem, hogy miért tudja hozni 
rendszeresen a meccseit nyerő állás-
ba a második félidőben a kis Haladás 
(az első félidő eredményeit nézve az 
emlegetett kilencből ötször volt még 
csak nyerő pozícióban). Lehet, hogy 
ez az egyik válasz, a tudás és rutin 
többletet ellensúlyozni tudja a fia-
tal izomzat állóképessége, főleg, ha 
olyan tudatos műhelymunka zajlik, 
mint amilyen ebben az egyesület-
ben. Kicsit szűrreális ennek ellenére 
az egyesület működése számomra, 
Szombathely, Haladás névviselet, 
zöld-fehér szín, ugyanakkor a kis 
egyesület a nagy Haladás stadion ár-
nyékában játszik, jó minőségű pályán 
persze, de akkor is az egésznek van 
egy olyan keserédes íze, ha feltekin-
tünk a pálya műfüvéről a nagy sta-
dionra, mint egy elérhetetlen várra a 
vármegyék világában. Mondhatnánk, 
hogy innentől a megyei bajnoki címet 
már csak saját maguk veszíthetik el a 
fiatalok, hiszen az első félévben csak 
a celli gárda volt képes tőlük ponto-
kat rabolni, de azért még messze a 
szezonvég és sok víz folyik le majd 
addig, a sporttelep mellett csordo-
gáló Perinten. Lépjünk is túl ezen a 
meccsen, és koncentráljunk a dobogó 
harmadik helyéért folyó harcra, idén 
ennek elérése lehetne számunkra az 
örömök forrása. Ebben a csatában 
nagy ellenfeleink közül a Vép a nyitó 

fordulóban hazai pályán kapott ki az 
egyre jobban magára találó Sárvártól, 
illetve a Répcelak, aki annak ellenére, 
hogy legnevesebb játékosa a Haladás 
(a nagy Haladás) volt kapusa Rózsa 
Dániel a télen Ausztriába szerződött, 
nullára hozta le a kapott gólok szá-
mát tekintve a Jánosháza elleni hazai 
meccsét, amellett, hogy öt góllal ter-
helték meg a magukat egyáltalán nem 
megtaláló vendégek hálóját. Ez most 
annyiban is figyelemre méltó, hogy a 
következő ellenfelünk éppen a Répce-
lak lesz március 4-én idegenben, azaz 
igazi hatpontos találkozó következik. 
Aztán a változatosság jegyében újabb 
vendégjátékok következnek bajno-
kin a Szarvaskend, a Halmosi Zoltán 
Vas Megyei Kupa 4. fordulójában pe-
dig március 14-én a Sé Honvéd SE. 
Annak a mérkőzésnek a megyei II. 
osztályú ellenféllel szemben az a tét-
je, hogy győzelem esetén a legjobb 
hat közé jutunk, ahonnan a követke-
ző lépcsőfok már azt jelentené, hogy 
augusztusban az országos kupában 
kezdhetnénk a szezont.            »dotto

A bravúr elnapolva

» február 24.; 19:30; 
CVSE - Vulkán Fürdő - RADO-
BASKET
» március 04.; 16:00; 
Kanizsa KK - CVSE - Vulkán Fürdő
» március 10.; 20:00; 
PTE-PEAC - CVSE - Vulkán Fürdő
» március 24.; 19:15; 
NEOsport-Kozármisleny - CVSE - 

Vulkán Fürdő
» április 14.; 19:30; 
CVSE - Vulkán Fürdő - SzO-
SE-SZOVA
» április 21.; 19:00; 
MOGAAC - CVSE - Vulkán Fürdő
» április 28.; 19:30; 
CVSE - Vulkán Fürdő - Dombóvári 
KSE

» május 14.; 17:00; 
RADOBASKET - CVSE - Vulkán 
Fürdő
» május 19.; 19:30; 
CVSE - Vulkán Fürdő - Soproni Tig-
risek

 »Csuka László

A kosárlabda NB II Nyugati-csoportjának sorsolása
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CELLDÖMÖLKI RENDEZVÉNYNAPTÁR

MÁRCIUS 15.
Szervező: Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2023. március 14.

"Petőfi 200" jubileumi év helyi rendezvényei
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár
Időpont: 2023. március - június

Dunántúli Színházi 
Fesztivál, Színházi Olimpia

Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2023. április 4. - július 31.

VulcanRun terepfutó verseny
Szervező: Military Survival Run
Időpont: 2023. április 22.

Tulipánfesztivál
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár
Időpont: 2023. április 21-23.

10 éves a Kemenes Vulkán Park
Szervező: Kemenes Vulkán Park
Időpont: 2023. április 22.

Bárdos Fesztivál
Szervező: Liszt Ferenc Vegyeskar
Időpont: 2023. április 23.

XXXII. Weöres Sándor Országos Gyermekszín-
játszó Fesztivál Vas vármegyei válogatója
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2023. április 24.

"Soltis" majális 
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2023. április 28 - május 1.

Celldömölki makett-
kiállítás és verseny
Szervező: Celldömölki Makett Klub
Időpont: 2023. május 20.

Alsósági Tavaszi Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár
Időpont: 2023. május 20-21.

Kráterhangverseny - fúvószenekarok ta-
lálkozója a Ság hegyen
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár
Időpont: 2023. május 21.

Gyereknap a Vulkán Fürdőn
Szervező: Vulkán Gyógy- és Élményfürdő
Időpont: egyeztetés alatt

Március

Május

Április

Szabadtéri mozi
Időpont: 2023. június - augusztus

Nemzeti összetartozás napja - Trianoni 
megemlékezés
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár
Időpont: 2023. június 2.

Ki mit gyűjt? Éremgyűjtők országos cser-
enapja
Szervező: Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 
Celldömölki Csoportja
Időpont: 2023. június 4.

Dömölki Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár
Időpont: 2023. június 10-11.

Jó tanuló, jó sportoló díjak átadása
Szervező: Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2023. június 17.

Múzeumok éjszakája
Szervező: Kemenes Vulkán Park
Időpont: 2023. június 24.

Június

2023. I. FÉLÉV


